En waar het tot leven komt.

Vlaggenschip.

Cintiq 24HD.
State-of-the-art technologie
gecombineerd met indrukwekkend
design. De Cintiq 24HD is de
nieuwste ontwikkeling van Wacom
binnen de Cintiq-reeks. Met de
interactieve pen-display zet Wacom
een nieuwe standaard op het
gebied van 3D-design, animatie,
gameontwikkeling, industrieel
design en visuele effecten, voor
iedereen die niet langer bereid is
compromissen te sluiten op het
gebied van beeldkwaliteit, ergonomie
en comfort.

Concepttekenaar: Dr. Chee Ming Wong.

State-of-the-art is ook de ergonomie
van de nieuwe Cintiq 24HD, die het
mogelijk maakt om lang te werken
zonder moe te worden. Naast tien
afzonderlijk instelbare ExpressKeys
en twee comfortabele Touch Rings
is er ook de speciaal ontworpen
voet. Deze maakt het u mogelijk uw
werkpositie helemaal zelf te kiezen,
vergelijkbaar met een tekentafel.
Ontdek de eerste interactieve pendisplay die u een nieuw digitaal
tekengevoel geeft, zonder dat hij u
vraagt compromissen te sluiten. Dat
doet hij zelf namelijk ook niet.
Cintiq 24HD – compromisloos en
professioneel.

Belangrijkste kenmerken
• Grote 24 inch (61 cm) breedbeeld monitor levert een perfect werkoppervlak
voor het creëren van digitale content
• Hoogwaardige display met full HD resolutie (1.920 x 1.200) en een breed
kleurengamma (92% Adobe RGB) brengen uw creatieve ideeën tot leven
• Ondersteunt het HDCP-protocol zodat u kopieerbeveiligde materialen, zoals
Blu-ray video’s, kunt bekijken
• Indrukwekkend industrieel design met een vlak tekenoppervlak en een
unieke monitorvoet
• Beeldscherm wisselt moeiteloos tussen plat/liggend en rechtop/gekanteld
dankzij hefondersteuning en intuïtieve vergrendeling
• Maakt een unieke positionering mogelijk, waarbij het beeldscherm als het
ware voor de bureaurand zweeft
• Werk direct met de pen op het beeldscherm, met intuïtieve handoogcoördinatie
• 2.048 drukniveau’s en de Wacom Tip Sensor zorgen voor een precieze en
gedetailleerde weergave van uw ideeën

Algemene specificaties

DISPLAY

Ingangsspanning  

100 tot 240 V wisselspanning, 50 Hz/60 Hz

Type

a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)

Uitgangsspanning

24 V gelijkspanning, 5,0 A

Beeldschermgrootte (diagonaal)

61 cm (24,1")

Maximaal opgenomen vermogen

71 W, 2 W in de slaapstand, 1 W indien uitgeschakeld

Beeldoppervlak

518,4 x 324,0 mm

Afmetingen  

769,3 x 463,74 x 64,0 mm, exclusief voet

Beeldverhouding

16:10

Gewicht  

29,0 kg, inclusief voet
13,7 kg, exclusief voet

Resolutie

WUXGA (1.920 x 1.200 pixels)

Pixelafstand

0,27 mm x 0,27 mm

Interfaces

DisplayPort, DVI, VGA, USB

Kleuren

16,7 miljoen

Ondersteunde besturingssystemen

Windows® 7, Vista™, XP (32 / 64 bit)
Mac OS X 10.4 of hoger

Helderheid

190 cd/m2

Contrastratio

550:1

Voet

flexibele positionering

Reactietijd

13 ms

Certificatie en conformiteit  

VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) & C, CE, KCC,
BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS,
EU RoHS

Kijkhoek (horizontaal/verticaal)

178° / 178°

Afdekplaat

gehard, geëtst, ontspiegeld

Plug-and-play

DDC 2B, DDC/CI

TableT
Technologie

elektromagnetische resonantiemethode

Actief gebied

518,4 x 324,0 mm

Resolutie

0,005 mm per punt (5.080 lines per inch)

Abs. nauwkeurigheid

± 0,5 mm, midden

Leeshoogte

5 mm, midden

Overdrachtsnelheid

133 punten per sec    

Grafische kaart
Type

elke grafische kaart met DisplayPort-, DVI- of VGA-aansluiting
(aansluiting via DVI of DisplayPort is aanbevolen)

Pen
Type

drukgevoelig, draad- en batterijloos

Schakelaars

tipschakelaar, twee zijschakelaars en gum

Druk om tipschakelaar te activeren   

<1g

Drukniveaus   

2.048

Levensduur tipschakelaar   

10 miljoen cycli

Gewicht   

± 17 g

Rubberen greep

ja

Inbegrepen penpunten  

6 standaardpunten, 1 penseelpunt, 3 vilten penpunten
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